Určenie postupu verejného obstarávania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Žiadateľ je pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb a tovarov potrebných pre realizáciu aktivít projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek povinný postupovať v súlade
so zákonom o VO1.
Postup, podľa ktorého žiadateľ postupuje, závisí od:
- predmetu zákazky (tovar, služba, práca),
- predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)2 a
- intenzity pomoci v % (podiel výšky NFP z celkových oprávnených výdavkov projektu).
Schémy znázorňujúce určenie postupu verejného obstarávania:
1.) Intenzita pomoci - 50% alebo menej
(relevantné pre projekty, v rámci ktorých si žiadatelia uplatnia intenzitu pomoci
50% alebo menej, t.j. nevyužijú možnosť si uplatniť intenzitu pomoci uvedenú
v nasledovnom bode 2.)

2.) Intenzita pomoci – viac ako 50 %
(v rámci výzvy je max. intenzita pomoci 65 %, t.j. 50 % zvýšených o 15 %-nych
bodov, keďže oprávneným územím v rámci výzvy sú výhradne najmenej
rozvinuté okresy SR7)

Žiadateľ - osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o VO
Príspevok (NFP) – 50 % alebo menej z hodnoty zákazky

Žiadateľ - osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o VO
Príspevok (NFP) - viac ako 50 % z hodnoty zákazky

TOVAR /
SLUŽBA
POSTUP
Zákazka s nízkou
hodnotou
(§117 zákona o VO)

< 40 000 EUR

STAVEBNÉ
PRÁCE6

< 140 000 EUR

OSOBITNÉ
SLUŽBY3

< 400 000 EUR

POSTUP
Zákazka s nízkou
hodnotou
(§117 zákona o VO)

Podlimitná zákazka
s využitím alebo bez
využitia elektronického
trhoviska4

≥ 40 000 EUR

≥ 140 000 EUR

≥ 400 000 EUR

Podlimitná zákazka
s využitím alebo bez
využitia elektronického
trhoviska4

Nadlimitná zákazka5

neaplikuje sa

neaplikuje sa

neaplikuje sa

Nadlimitná zákazka

1

TOVAR /
SLUŽBA

STAVEBNÉ
PRÁCE6

OSOBITNÉ
SLUŽBY3

< 40 000 EUR

< 140 000 EUR

< 400 000 EUR

≥ 40 000 EUR

≥ 140 000 EUR

≥ 400 000 EUR

≥ 135 000 EUR

≥ 5 225 000 EUR

≥ 750 000 EUR

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
sa určuje ako cena bez DPH (§ 6 zákona o VO).
3 Osobitné služby podľa prílohy č. 1 zákona o VO.
4 Postupuje podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o VO v závislosti od zvoleného postupu obstarávania (s ohľadom na definíciu bežnej dostupnosti; dokument s určením a zdôvodnením postupu obstarávania
vypracovaný žiadateľom / prijímateľom bude vrátane ostatnej relevantnej dokumentácie predmetom kontroly zo strany SO).
5 Osoby, u ktorých je intenzita pomoci 50 % alebo menej, nie sú povinné postupovať nadlimitným postupom - a teda pri zadávaní zákaziek, ktorých hodnota je nadlimitná, postupujú podlimitným postupom.
6
Výdavky na stavebné práce nie sú v rámci výzvy oprávnené.
7 Zapísané v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenom na webovom sídle
ústredia (na webovej stránke http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733).
2 PHZ

